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XXVI Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 21,28-32) 
 
     „Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co 
myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 
pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten 
odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i 
to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał 
się i poszedł. KtóryŜ z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten 
drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celni-
cy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, 
ale nawet później nie opamiętaliście się, Ŝeby mu uwierzyć.”  
 

a przypowieść skłania nas do przypatrzenia się 
dwom typom chrześcijan. Najpierw tym, którzy 

chcieliby zyskać przyjaźń Ojca i Jego nagrodę 
pięknymi słowami, słodkimi pochlebstwami, a 
którzy przy tym nie starają się nawet dowiedzieć, 
czego On sobie od nich Ŝyczy. A jeśli nawet do-
wiedzą się, nie spieszą się z wykonaniem tego, 
czego Ŝąda. Musimy pamiętać, Ŝe modlitwa bez 
ochotnego usiłowania pełnienia woli BoŜej, jest 
wielkim religijnym kłamstwem, którym moŜna 
oszukać najbardziej siebie. 
 Podczas słuchania tej przypowieści jeste-
śmy zmuszeni myśleć takŜe o tych, którzy nie raz 
powiedzą, jak ten drugi syn: „nie chce mi się, nie 
pójdę”, ale potem pełni Ŝalu, Ŝe ubliŜyli Ojcu, z 
wielkim wysiłkiem naprawią swój błąd czynami, 
których sobie Ŝyczył Ojciec. 
 Jest oczywiście czymś łatwiejszym czynić 
się dobrym przed Bogiem przez poboŜne miaucze-

nie i grzeczne pokłony w kościele, niŜ bez słowa 
przez cały dzień być pochylonym nad twardą grudą 
Ojcowskiej winnicy. Ale prawdziwe chrześcijań-
stwo jest tym drugim, ukazujemy je odpowiednimi 
czynami. Bóg chce nas mieć jako swoich współpra-
cowników, a nie jako pochlebców.  Liczmy się więc 
z tym, Ŝe po kaŜdym naszym i z uśmiechem wypo-
wiedzianym „proszę bardzo, pójdę” Pan przyjdzie 
popatrzeć do winnicy, co zrobiliśmy, ile wad wyko-
rzeniliśmy ze swojego wewnętrznego nastawienia i 
zewnętrznego zachowania się, ile cnót zasadziliśmy 
w swojej rodzinie naturalnej czy duchowej przez 
wychowanie i apostolat, ile poŜytku przynieśliśmy 
całej społeczności przez pracę. 
 Jeśli stale jeszcze odnotowujemy rozdział 
między tym, co mówimy Bogu w modlitwie, a tym, 
co mówimy Mu czynami, starajmy się czym prę-
dzej go wyrównać kierując się wypróbowaną zasa-
dą: mniej słów, a więcej czynów. (AF) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Najwięcej zaś to mnie smuci, Panie, Ŝe nie wiem na pewno, czy Cię istotnie kocham i czy Ci są przyjemne 
moje pragnienia. O Panie mój, wybaw mnie juŜ od wszystkiego złego i racz mnie zabrać tam, gdzie jest 
wszystko dobro... Tutaj na ziemi, niestety, nasza wola nie zawsze zgadza się z Twoją. Ty chcesz, byśmy 
kochali prawdę, a my kochamy się w kłamstwie; Ty chcesz, byśmy dąŜyli do rzeczy wiecznych, a my 
nurzamy się w rzeczach znikomych; Ty, chcesz, abyśmy pragnęli rzeczy wielkich i wzniosłych, a my skła-
niamy się ku nędzom ziemi; Ty chcesz, byśmy pragnęli gorąco tego, co jest pewne, a my zwracamy się ku 
temu, co niepewne i zwodnicze. Tak, wszystko jest marnością... to jedno nam pozostaje: błagać Cię, abyś 
nas wybawił na zawsze od tych niebezpieczeństw!   (św. Teresa od Jezusa)

T 
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Poniedziałek – 29 września 2014 – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała J 1,47-51 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † Kazimierza Sokół w rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię i Jaku-

ba, brata Zbigniewa, teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za † ojca Stanisława w rocznicę śmierci, †† matkę Annę, męŜa Kazimierza, brata Władysława, 

teściów Marię i Józefa 
 1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Zdzisława w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców, siostrę, 

brata oraz za †† z rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę Agnieszkę Lechowicz w 8. rocznicę śmierci, †† 

rodziców Barbarę i Wojciecha, teściów Katarzynę i Wojciecha i wszystkich †† z rodziny i du-
sze w czyśćcu cierpiące 

Wtorek – 30 września 2014 – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła  Łk 9,51-56 
   630   Za † siostrę Genowefę 
   800   W języku niemieckim: Za †† rodziców Emilię i Sylwiusa, †† z rodzin Bulenda, Adamczyk, 

Noga, Uliczny i Kalus 
   900   Za † Mieczysława Zięba w 1. rocznicę śmierci 
 1800 1. Msza Święta zbiorowa za zmarłych: za † Helenę Danielską w 1. rocznicę śmierci, za † męŜa 

Stanisława, †† syna Stanisława Uhryn , zięciów, rodziców z obu stron i wszystkich †† z ro-
dziny, za †† Marię i Magdalenę Stoczek, za † Waltera Kribus,  †† rodziców z obu stron i dusze 
w czyśćcu cierpiące, Małgorzatę i Gerarda Lukaszczyk, za † Dorotę Latocha (w 30. dzień), za 
† Krystynę Socha w 1. rocznicę śmierci, za † Kurta Kreis (w 30. dzień) i za jego † syna Jana, 
za †† rodziców Jana i Annę oraz † męŜa Adama Macheta, brata Antoniego i bratową Krysty-
nę, za †† rodziców Władysławę i Józefa Komender, †† z rodziny oraz za † teścia Adama Ma-
cheta i ††z pokrewieństwa, za † brata Kazimierza oraz †† rodziców Józefę i Michała, za † Ju-
liannę Węgrzyn, za †† rodziców Bronisławę i Stefana oraz braci Antoniego i Józefa i wszyst-
kich †† z rodziny, za † Barbarę Ploszka w 1. rocznicę śmierci 

   2. Dziękczynna za czas pracy, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na czas emerytury 
Środa – 1 października 2014 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła    Łk 9,57-62 
   630   Za † Ŝonę Jadwigę z okazji urodzin i za †† rodziców 
   700   Za †† rodziców Janinę i Mariana Miguła, Zofię Mączka, Marię Szczepaniuk 
 1715   NaboŜeństwo RóŜańcowe 
 1800 1. Za † Pawła Świętek w 9. r. śmierci oraz †† rodziców Jadwigę i Józefa Kusidło w rocznicę śmierci 
   2. O BoŜe błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla całej rodziny oraz o światło Ducha 

Świętego dla synów na czas nauki 
   3. W intencji studentów Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu z okazji 

inauguracji działalności 
I Czwartek miesiąca – 2 października 2014 – św. Aniołów StróŜów   Mt 18,1-5.10 
   630   Za † męŜa Zbigniewa Buniak, †† rodziców Janinę i Karola Bruch, brata i bratową Janinę i 

Bronisława Bruch, teściów Michalinę i Piotra Buniak, szwagrów Edwarda, Tadeusza i Jozefa, 
dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 

   700   Za † Tomasza Klimas (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a) 
 1630   Szkolna: Za †† rodziców Olgę i Stanisława, siostry Krystynę i Irenę i †† z rodziny Tarapata 
 1730   Godzina Święta 
 1800 1. O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
   2. Praz wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o dary Ducha Świętego, dar wiary, 

nadziei i miłości oraz o nawrócenie w rodzinie MoŜdŜeń 
 1830   NaboŜeństwo RóŜańcowe – modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
I Piątek miesiąca – 3 października 2014       Łk 10,13-16 
   630   Za † ojca i męŜa Gintra Grzesiczek, †† teściów Jana i Anastazję, ciotkę Antoninę, szwagierkę Hil-

degardę i jej męŜa Rudolfa, syna Piotra, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za † męŜa Bolesława Gunię oraz †† z rodziny Gunia i Węglarz 
 1730   NaboŜeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
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 1800 1. W intencji Parafian i wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Za †† męŜa Romana, brata Kazimierza, rodziców Anielę, Marię i Władysława Szewczuk, 

Bronisławę i Franciszka Kozłowskich oraz †† z rodziny 
 1830   NaboŜeństwo RóŜańcowe 
 1900   MłodzieŜowa: o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
I Sobota miesiąca – 4 października 2014 – św. Franciszka z AsyŜu   Łk 10,17-24 
   630   W intencji Magdaleny i Rafała Kindla w 1. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   700   Za wstawiennictwem Matki Boskiej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1715   NaboŜeństwo RóŜańcowe 
 1800   W sobotni wieczór: 1. W intencji Herberta z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w intencji 

Teresy z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 

XXVII Niedziela zwykła  – 5 października 2014   Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43 
Wspólne czytanie Pisma Świętego – księga Dziejów Apostolskich 

   700   Za † matkę Martę Peikert, †† męŜa Zygfryda, brata Franciszka Peikert, bratową ElŜbietę w 1. 
rocznicę śmierci, rodziców Skorupa i pokrewieństwo 

   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W języku łacińskim Do Świętej Rodziny Nazaretańskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o dary wzajemnej miłości w intencji małŜonków Gabrieli i Andrzeja z okazji 18. rocz-
nicy ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla synów Mateusza i Jana 

 1030   Do BoŜej Opatrzności i św. Rodziny w intencji małŜonków Klaudii i Jarosława (27. rocznica 
ślubu), Kasi i Filipa (5. rocznica ślubu), Anity i Przemka (2. rocznica ślubu) z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie oraz do 
Anioła StróŜa w intencji wnuczek Hani i Tereski 

 1200 1. W intencji dzieci przyjmujących chrzest: Marcin Arkadiusz Solisz, Paweł Jan Pieruszka 
   2. W 48. rocznice ślubu Felicji i Waltra Adamietz, do BoŜej Opatrzności, z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośba o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1715   NaboŜeństwo RóŜańcowe 
 1800   Za † mamę Eugenię z okazji urodzin i za † ojca Antoniego  
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Synodu Biskupów poświęconego rodzinie 
• Dzisiaj na Jasnej Górze odbywa się Pielgrzymka Rodzin i MałŜeństw.  
• Dzień dzisiejszy jest dniem modlitwy za rozpoczynający się 5 października Synod Biskupów po-

święcony Rodzinie. Zapraszamy do modlitwy, równieŜ w tej intencji, na godz. 1700 na modlitwę Ró-
Ŝańcową, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• W poniedziałek o 1800 próba chóru, o 1930 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• W czwartek, 2 października o 1830 modlitwa Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W tym tygodniu nie będzie spotkań w salkach dla dzieci przygoto-

wujących się do spowiedzi i Komunii. Zapraszamy na Mszę szkolną. 
• Spotkanie Marianek w czwartek o 1715. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900. Przypominamy takŜe o spotkaniu dla 

liderów Światowych Dni MłodzieŜy na G. św. Anny 17-19 października. 
• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w 

czwartek od godz. 1730, w piątek od godz. 1700, w sobotę od godz. 1600. 
• W czwartek od godz. 1730 Godzina Święta, w piątek od 1730 naboŜeństwo ku czci NSPJ. 
• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. Tego dnia równieŜ w Winowie k. Opola spotkanie wspólnot RóŜ RóŜańco-
wych. Istnieje moŜliwość wyjazdu. 

• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii. 
• W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
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• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany będzie sakrament chrztu świętego. Nauka przed-

chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 1900. 
• Od środy rozpocznie się miesiąc modlitwy róŜańcowej, w tym roku przeŜywany w ramach inicjaty-

wy „Rodzice modlą się RóŜańcem za dzieci”. W tym roku naboŜeństwa róŜańcowe będą: w niedzie-
le, środy i soboty o godz. 1715, natomiast w poniedziałki, wtorki, czwartki i pi ątki o 1830. W ten 
sposób osoby pracujące mogą 4 razy w tygodniu uczestniczyć w naboŜeństwie, ale takŜe zwolennicy 
wcześniejszych naboŜeństw mają 4 okazje do uczestnictwa (w tym w róŜańcu dla dzieci o 1630 w 
czwartek).  

• W tym tygodniu przypada wspomnienie św. Hieronima, patrona biblistów. Z tej okazji, podobnie jak w 
latach poprzednich, chcemy wspólnie w kościele czytać Pismo Święte – tym razem księgę Dziejów Apo-
stolskich. Odbędzie się ono w przyszłą niedzielę przed i po kaŜdej Mszy Świętej. Osoby chętne prosimy o 
kontakt w zakrystii. Liczymy nie tyle na naszych lektorów, co bardziej na wiernych świeckich.  

• Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza członków i sympatyków wspólnoty „Miłość i Miłosierdzie Jezu-
sa” a takŜe osoby jeŜdŜące na Mszę Świętą o uzdrowienie prowadzone przez O. Daniela w Często-
chowie. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 27 września, w Opolu. Rozpoczęcie o godz. 900 w Domu 
Katechetycznym przy katedrze. 

• W kontekście roku rodziny polecamy ksiąŜkę ks. Marka Dziewieckiego „Odzyskana miłość” o tym jak 
pokonywać kryzysy małŜeńskie. Cena 17 zł. Dziś takŜe do nabycia gazeta „Chrystus i Ty” poświęcona 
Światowym Dniom MłodzieŜy. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące 
potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na potrze-
by Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjal-
nej. Dziękujemy za ofiary przeznaczone na 
pokrycie kosztów remontu organów. Zebrano 
kwotę 4600 zł. Dziękujemy takŜe wszystkim 
panom, którzy zaangaŜowali się w prace na 
chórze i dzięki którym chór jest juz udostęp-
niony dla wiernych. Bóg zapłać. 

 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Dariusz Kr ęć, lat 52, zam. poprzednio na ul. 

Katowickiej 5 
� Leokadia Kowal, lat 84, zam. na ul. Mie-

chowskiej 4 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.  

Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu 
       ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20 
www.nspjraciborz.pl         nspj.raciborz@gmail.com 

 

Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830;  
     w poniedziałki oraz piątki 1600 - 1730;w czwartki 1900 - 2000. 
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.) 
Poradnia Rodzinna tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów od poniedziałku do czwartku  
      w godz. 1600 – 1800; 
      Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny 508 194 934; 
      Caritas – wtorki 1700 – 1800;  

Konto parafialne 83 8475 0006 2001 0000 0172 0001. 


